
Maartje Beeker 

Dillenburgstraat 15 

Allereerst is het goed om te melden dat ik in overleg met mijn moeder (Anne Beeker) dit formulier invul 
ook een beetje om te testen of alles goed werkt en ‘familieleden van’ natuurlijk zijn uitgesloten van 
deelname. Maar het is desondanks natuurlijk wel heel leuk om ons mooie boompje op te geven. 
 
In ons eigenlijk vrij kleine stadstuintje staat een prachtige Japanse Esdoorn die iedere herfst een aantal 
dagen (altijd maar kort) prachtig helderrood kleurt. Een genot om naar te kijken en het teken dat het echt 
herfst wordt. 

 

 

 



Frans Teunissen 

Herenweg 41 

In de wijk Wipstrik, net buiten het centrum van Zwolle, staat deze bijzondere boom in een stadstuin. 
‘s Avonds in de ondergaande zon zit ik hier vaak op mijn boombank te genieten van de avondzon in mijn 
mooie tuin. 
In deze tijd bloeit de boom rijkelijk met witte toortsen.  
Mijn boom staat er als een paraplu bij. 
 

 

 

 



Wilfred Sanders 

Splijtloffkamp 11 

In onze tuin staat een prunus. Deze is niet zo groot, we hebben ook maar een bescheiden tuin, maar wel 
erg mooi. De lente begint pas echt als die in bloei komt en na een week 2 a 3 valt de bloesem eruit en dan 
komt de lente sneeuw wat onze kinderen geweldig vinden. Perfect begin van de lente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jacques Hovius 

Eikenstraat 25 

Mijn mooiste boom is de fijnspar bij ons in de gemeenschappelijke tuin. De prachtige spar van meer dan 
twintig meter hoogte en van eerbiedwaardige leeftijd stond als vanzelfsprekend in een hofje net ten 
noorden van de singel en verscholen gelegen achter het belastingkantoor. De eerste bedreiging kwam van 
de "inbreiding", immers Zwolse bestuurders wilden meer mensen naar Zwolle halen en die mensen 
moeten wonen en naar de mode van het laatste decennium moet dat in de stad plaatsvinden dus kennelijk 
door plaatsing van wooneenheden in de tuin ter plekke van de fijnspar.  
Dat is simpel en op voor eenieder redelijk begrijpelijke argumenten geweigerd. Twee jaren later bleek de 
spar opgegeven te zijn ter verwijdering. Immers, oud ziek en lelijk. Dankzij een oplettende bewoner bleek 
dat de kap op een vergissing berustte en met dank aan Zwolle Groenstad kon met goede argumenten de 
prachtige vitale spar gered worden. En, de boom die eigenlijk weg moest mocht ook blijven staan. Dubbele 
winst voor mens en natuur! En dank aan WBV Openbaar Belang voor inlevend inzicht. 

 

 

 



Anneloes Ouali-van Vlijmen 

Vechterweerdhof 22 

Wij vinden onze palmboom de mooiste boom van Zwolle. De palmboom is nu bijna 8 jaar oud en staat 
sinds ongeveer 4,5 jaar in de volle grond in de voortuin. Vorig jaar stond hij voor het eerst in bloei, maar dit 
jaar bloeit hij nog mooier dan het jaar ervoor. Mensen blijven regelmatig stil staan om naar onze 
palmboom te kijken. 

 

 



Peter Hiemstra 

Kloosterbrink 24 / De Groote Societeit 

Meer dan twee eeuwen een metgezel van de vereniging. 
In 1802 wordt in Zwolle de vereniging De Groote Sociëteit opgericht. Deze vereniging huurt in 1805 het 
pand Koestraat 6 - 8, een eeuwenoud adellijk woonhuis. In 1807 wordt het pand aangekocht. Sedertdien is 
het pand onafgebroken tot op de dag van vandaag in bezit en gebruik bij De Groote Sociëteit. 
Op een plattegrond uit 1807 is te zien dat het pand dan over een bescheiden tuin beschikt aan de 
Potgietersingel. Deze tuin is in een later stadium uitgebreid tot de tuin en parkeerplaats waarover de 
Sociëteit thans beschikt.  
Op die parkeerplaats staat een oude, kerngezonde even fraaie als monumentale plataan, de trots van de 
sociëteit.   
De stam van de boom heeft op 1 meter hoogte een omtrek van 7.50 meter, dat wil zeggen een diameter 
van 2.40 meter.   
Vele generaties leden van de sociëteit hebben de plataan zien groeien.  
Wie de boom geplant heeft en wanneer is niet bekend, maar schattingen gaan uit van een leeftijd van de 
boom van ruim 200 jaar.  
Nederland is van 1795 tot 1813 bezet en ingelijfd door Frankrijk. De plataan is een uitgesproken Franse 
boomsoort. Het is heel goed mogelijk dat de plataan juist in deze Franse tijd is aangeplant. Wellicht als een 
thans onbekend eerbetoon aan het Franse Rijk. 
De sociëteit zelf houdt graag de mythe in stand dat de boom door Napoleon geplant is tijdens zijn bezoek 
aan Zwolle op 28 en 29 oktober 1811. 

J.A. Van den Berg 

Kleine Veerweg 14 

Ik zie deze boom al meer dan 50 jaar in de tuin van de Groote sociëteit en bewonder hem zeer! 

Jacques Hovius 

Eikenstraat, 25 

Aan de Potgietersingel, in de tuin van de Groote Societeit, staat een fenomenale plataan die volgens 
sommigen al even oud en eerbiedwaardig is als de Heeren societeit uit 1802 zelf al is. Wie weet heeft 
Napoleon er nog een blik op kunnen werpen. Gelukkig is de boom gewoon heel oud en nog gezond en 
recentelijk verzorgd voor komende tijden. Uniek en rijp en daarom nu klaar voor een vruchtbare 
verkiezing! 

De mooiste boom van Zwolle staat in de tuin van De Groote Sociëteit aan de Potgietersingel 
Deze boom heeft een groot deel van de geschiedenis van Zwolle meegemaakt. 
Napoleon heeft hem nog gezien, het plaatsen van Het Ei op de Fundatie heeft hij meegemaakt.  
Dit jaar een grote onderhoudsbeurt gehad en met zijn meer dan 200 jaar klaar voor de toekomst! 
Niet alleen de boom met de grootste omvang van Zwolle, “de bolle van Zwolle” kun je hem noemen. 
Maar ook met zijn respectabele hoogte van meer dan 35 meter is het een reus onder de bomen. 
Een boom die NIET te missen is en zeker niet te verslaan! 
Ieder jaar mogen we zijn blad vegen en zijn vele nazaten weer verwijderen uit de tuin. 
Wat wil een mens nog meer! 
Groet, Klaas Bakker, Eén van de bevers van De Groote Sociëteit, die wekelijks met hem omgaat 



Ine Martina van Vloten  

Mijn mooiste boom in Zwolle is de plataan aan de Potgietersingel op de parkeerplaats van de Groote 
Sociëteit. De boom die ongetwijfeld veel heeft gezien en gehoord, is naar verluid al rond 1811 door 
Napoleon geplant. 
Mijn herinnering gaat terug naar een hevige storm begin jaren 80 van de vorige eeuw . Mijn groene 
Peugeot 104 had ik precies onder de toen al majestueuze plataan geparkeerd. Met mijn twee kleine 
kinderen zag ik vanuit onze schuilplaats een enorme tak van de plataan op onze auto terecht komen. Een 
flinke deuk op het dak was het resultaat en gelukkig dekte de verzekering keurig de schade. 
Vandaag 1 juni, met volop zon, parkeerde ik er weer en schoot ik dit plaatje met de ‘koepel‘ van de 
Fundatie in mijn vizier. In de vorige eeuw was de rechtbank er nog gevestigd. En in de tussentijd is de 
boom nog groter en grilliger geworden. 
Na die storm parkeer ik liever niet meer onder bomen wanneer er onweer wordt voorspeld.  
Kortom deze boom is voor mij ‘numero uno’. Een imponerende boom, met een grillige stam, een boom als 
in een sprookjesbos die hopelijk nog vele jaren het aangezicht van Zwolle en de sociëteit mag sieren. 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



Renée en Hennie Prenger 

Hobbemastraat 16 

Wij zijn in december vorig jaar komen wonen in de omgebouwde school aan de Hobbemastraat naar 
appartementen, vanuit onze woonkamer kijken we niet alleen direct op een mooi aangelegde 
gemeenschappelijke tuin maar ook tegen een gigantisch grote en mooie kastanjeboom die bijna onze 
kamer binnen komt. 
De boom staat in een klein speeltuintje en heeft enkele boeken kastjes om zich heen, diameter stam onder 
ca. 250 cm, de foto’s spreken voor zich. Het kan niet anders of deze fantastische boom moet hier al een 
tijdje staan. met de kastanjes en wat prikkertjes  kunnen kinderen op een kleuterschool heel wat figuurtjes 
maken,   
plaats hoek Hobbemastraat / Ruysdaelstraat 

 

 



Corinne Burgman 

Prinses Julianastraat 5 

In mijn ouderlijk huis in Enkhuizen stond een grote Gingko in de tuin. Vriend van mijn vader uit Afrika en 
werkzaam in het hout zei altijd “wat een bijzondere boom heb je toch” is een oerboom. Toen mijn ouders 
naar een kleinere woning verhuisde kon de boom natuurlijk niet mee, wij beschouwden als gezin het nu 
wel als onze “ familieboom”. Mijn zusjes en ik hebben toen voor hun nieuwe woning met tuin een nieuwe 
Gingko geschonken, die hoorde gewoon erbij vonden wij. Was wel een iets andere soort Gingko maar de 
tuin was ook kleiner, maar hele mooie vorm. Helaas hebben zij maar 2 jaar kunnen genieten van die 
woning en tuin met Gingko, moeder overleed in 2006 en vader verhuisde niet veel later naar 
verzorgingshuis. Huis werd verkocht maar wij hebben wel kunnen regelen met de nieuwe kopers dat de 
boom naar een vd kinderen, ik in dit geval, ging. Met de tuinman aldaar voorzichtig uitgegraven en is deze 
meegenomen naar Zwolle. Gelukkig geen schade vd verhuizing overgehouden. Deze staat nu te pronken in 
mijn tuin, groeit nog steeds door, 3 nieuwe scheuten ook uit de grond erbij, en is hier ook voor menig 
bezoeker een aandachtstrekker. Hij hoort bij ons , ik voel me zo ook nog erg verbonden met mijn ouders 
uit een gelukkige jeugd. Dit is onze familieboom. 

 

 



Bernadet van der Veen 

Akkerhoornweg, 8 

Mijn mooiste boom (nouja ... misschien beter de boom met het meest verrassende verhaal (dat ik ken dan 
he)) is de gigantische rode beuk die staat in de tuin van Koestraat 36. Net zo mooi en bijzonder als de 
bewoners van het huis zelf!  
Ooit wees een stadsgids mij op deze boom: "Bernadet, dit moet je zien! Volgens mij is deze nog dikker dan 
die plataan bij de herensociëteit!" 
Nou toen moest ik natuurlijk wel gaan kijken. Wat moest dit wel niet voor gigant zijn! Dus ik contact 
zoeken met Roelie Valkenier die op de Koestraat 36C woont en uitgelegd dat ik als bomenliefhebber toch 
wel heel graag een keer in de tuin zou willen kijken. En dat mocht gelukkig.  
Ik werd niet teleurgesteld. Wat een ding joh! Een enorme 'olifantspoot'! Ik natuurlijk direct met het 
meetlint in de weer maar helaas ... hij haalde het net niet vergeleken met de plataan. Scheelde denk ik een 
centimetertje of 10. Maar wat een gaaf ding zeg! Heel bijzonder. Ik zou de boom graag nomineren. Niet 
alleen omdat het een bijzondere boom is, maar omdat ik het de bewoners ook zo gun dat iemand eens 
goed naar deze enorme beuk kijkt om hem zo lang mogelijk te behouden. Voor de bewoners en voor alle 
Zwollenaren die de enorme kruin van de boom vanaf de Potgietersingel zo mooi kunnen zien!  
 
Ik heb helaas geen foto van de boom maar wel toestemming van de bewoners om de boom te nomineren! 

Roelie Valkenier 

Koestraat 36 

Onder deze mooie grote rode beuk wonen wij met 20 mensen samen in een woongroep in hartje Zwolle. 
Onze rode beuk is één van de dikste bomen van Zwolle, en een eyecatcher voor een ieder die het centrum 
van Zwolle binnenkomt. Z'n rode bladerdak prijkt hoog boven de andere bomen uit, en tekent het plaatje 
van het centrum van Zwolle nabij de Sassenpoort. Als woongroep delen we samen lief en leed onder de 
weidse takken van de rode beuk, we wonen er met 8 kinderen, 4 jongeren, en 8 volwassenen. We zijn 
goede buren voor elkaar, staan voor elkaar klaar, maken plezier en delen een stukje van ons leven. Met als 
doel dat de jongeren na een aantal seizoenen kunnen uitvliegen, met een heleboel warme herinneringen 
aan het leven onder de rode beuk. In de zomer een bron van schaduw, in de herfst eindeloos veel blaadjes 
vegen, in de winter een prachtig silhouet en in de lente kijken we uit naar de blaadjes die zich voorzichtig 
ontvouwen... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Erika Buter - van Ommen 

Hooilandstraat 19 

Onze aesculus mutabilis 'Induta', onze bijzonder herinneringsboom...de knoppen die opengaan in de 
maand mei en na een aantal dagen de prachtigste bloemen vormen, zo mooi zo feestelijk zo uitnodigend. 
Onze herinneringsboom ter herinneringen aan mijn vader en gebaseerd op zijn verjaardagsboom volgens 
de keltische bomenkalender bij de Nooterhof, een tamme kastanje leek ons echter geen goed idee ;-) en 
dus zijn we op zoek gegaan een kleinere kastanjeboom. Deze prachtige 'Induta' kwam op ons pad en bloeit 
rond zijn verjaardag op haar mooist, alsof het zo moet zijn. Zo blijft, ondanks het gemis, zijn verjaardag er 
altijd eentje met een gouden randje, met genieten van deze prachtige boom en het ophalen van mooie 
herinneringen. Voor ons is onze boom al een winnaar, al vanaf het eerste jaar dat ze bloeide...wat geeft de 
natuur ons toch mooie cadeaus. 

 

 



H.J ten Klei 

Frobergerstraat 111 

mijn broer werkt bij Proost en brand in Amsterdam. Waar papier wordt gemaakt. Mijn broer was daar 
monteur. Hij mocht van de zaak mee naar Noorwegen bij terugkomst kreeg hij een stekje mee van deze 
boom. En zei die is voor jou zet maar in jouw tuin Toen nog maar 25-30 cm nu en dit is het resultaat een 
hele mooie grote boom. Mijn broer is al lang overleden maar als ik de boom zie denk ik altijd aan hem. Dus 
deze boom gaat nooit weg. Zelf ben ik nu 85 jaar. Groetjes van Henk ten Klei. 

 

 



Jan Laseur 

Dillenburgstraat 7 

Hier sta ik dan! 

Ik ben als jonkie in 1960 pardoes in een tuin gepland van mensen die van mij houden. 

Ik sta op nog geen 50 meter van de toen 25-jarige Oranjeboom op het Frederiksplein. 

Ik kan geen stap verzetten en ik weet dus mijn plaats. 

Niet zo hoog als de IJsseltoren zoek ik het elk jaar weer hogerop. 

Ik ben een fiere Metaseqouia, die in de zomer schaduw en verkoeling brengt en die in het najaar best veel 
naalden verliest. Gelukkig weet ik mij op nummer 51 van de Mauritsstraat goed verzorgd en wordt, door 

iedereen die het wil zien, dagelijks bewonderd. 

Leve onze Groene Stad ! 

 
De eigenaar van de boom Leonie Dennenberg, Prins Mauritsstraat 51 is akkoord met de aanmelding 

 

 



Frans Teunissen 

Herenweg 41 

Onder deze 'paraplu boom geniet ik op mijn boombank van de avondzon van mijn stadstuin aan de 
Herenweg 41 te Zwolle. 
Een rustpunt van de dag na, onder andere, mijn werkzaamheden in de tuin. 
Deze (vogelkers?') boom is ook het middelpunt van mijn domein. Maar ook de pimpelmees, die dit jaar zijn 
kroost in het vogelhuisje heeft grootgebracht, geniet volop van zijn omgeving. Ook andere vogels vinden 
het huisje, waarin een potje geplaatst kan worden, lekker. 

 

 

 



Gerard Lesscher 

Slingerbeek 28 

“Gerard, wil jij hem? Hij wordt mij te groot” 
Ergens in de jaren 80 begon het daar mee. Buurman Henk had de treurwilg in zijn tuin gezet rond 1980 en 
realiseerde zich dat deze te groot zou worden in zijn tuin aan de Wijde Aa. Ik zei dat ik hem wel wilde maar 
dat ik hem dan aan de rand van mijn tuin op gemeentegrond zou zetten. Dat deed ik. 
Enkele jaren later, de stam was inmiddels zo’n 10 cm doorsnee, realiseerde ik me dat hij ook aan de rand 
van mijn tuin te groot zou worden. Hij zou mijn hele tuin , misschien het huis erbij, wel kunnen 
overschaduwen. We besloten hem te verplaatsen naar de rand van de Wijde Aa. 
Dat deden we op amateuristische wijze. Mijn oudste zoon en ik zaagden hem net boven de grond af, 
maakten een gat in de zompige bodem pal aan de Wijde Aa en zetten hem daar neer. Ik herinner me nog 
dat we hem, omdat het in die herfst nogal nat was, niet goed konden fixeren. We besloten hem enigszins 
met de kop naar het Westen te zetten zodat hij in ieder geval niet direkt om zou waaien. 
Onze “weeping tree”, zoals een buitenlandse gast hem later eens noemde, moet zich daar vanaf t begin 
beter op zijn plaats hebben gevoeld.  
Met de kop in de wind trotseert hij al decennia ook de soms vroege herfststormen als hij nog volop in blad 
staat. 
Geduldig laat hij zich door de wandelaars fotograferen, zich bewust van zijn kathedrale uitstraling. 

 

 

 



mw.P.Bosch 

Fluessen 48 

Mijn(onze) mooiste boom is:/ vinden wij als gezin; onze (paarde)kastanje boom, van ± 45 jaar oud, die achter in onze tuin 
in wijk Aa-landen staat. Weliswaar achter ons tuinhek, maar volgens de vorige bewoners hebben zij de boom geplant. We 
genieten het hele jaar door met de seizoenen mee van zijn meekleurende bladeren en bloemen en dragende noten; 
kastanjes; die de kinderen elk jaar bij elkaar zochten. Er poppetjes van maakten. De kinderen klommen in de boom , 
maakten een hut, vanuit het dak van de schuur. Dode diertjes werden onder de boom begraven, en kompost was een 
goede bron voor de boom. Tot dat de boom toch ziek werd. Net als vele andere kastanjebomen kreeg hij de" 
kastanjeziekte", roestige bladeren en een scheur in de stam. Alle bomen in de stad werden behandeld met een zgn 
knoflookspuit behalve de onze. Ik sprak 1 van de groenmedewerkers aan, maar het was geen gemeenteboom, dus ik 
moest het zelf oplossen. Ze hadden geen spuit meer over voor mij. Ik ben naar de markt gegaan; en restanten knoflook 
opgevraagd voor het goede doel. En buiten met zoon (met ASS beperking knoflook gesneden en geprakt in de lekke scheur 
waar hars uit kwam. Gelukkig het werkte! Wat waren we trots! De boom gaf ons weer kastanjes en mooie bladeren. Hij is 
nog 1 jaar ziek geweest, en nogmaals heb ik zo'n zelfde scheur behandeld. De ROVA stond versteld van mijn groene 
vingers, en wilde dat de boom nu ineens van de gemeente was. Maar we lieten de boom niet zomaar van ons afpakken. 
Volgens de erfgrens is de boom van ons. En hebben vorige bewoners de boom geplant. We zijn erg blij met onze boom.  
nb:wb wedstrijd keuze en win wens boom:[Hij wordt wel erg groot. We zouden het fijn vinden als er iemand van de 
gemeente eens kwam kijken voor een goede snoeibeurt. Maar vogels nestelen erin. We hebben er schaduw van. Het 
enige is dat er in de achtertuin geen planten willen groeien. Als u voor onze tuin tips heeft welke planten wel onder de 
kastanjeboom geplant kunnen worden en willen groeien, zou ik daar erg blij mee zijn.] 
nb foto nr 1 " Bosch:kastanje in volle bloei": is via email gestuurd; kon niet via web bestand helaas. 
met vriendelijke groeten, 
mw.P.Bosch 

 



Erica Turmel-Donker 

Van Disselstraat 31 

De mooiste boom in een Zwolse tuin staat in onze achtertuin. De boom geeft ons schaduw op hete dagen, 
geeft de kinderen veel klimplezier - wie kan er het hoogste komen? -, is voor vogeltjes een heerlijke plek 
om te vertoeven tussen de bladeren. De boom is de trots in ons Stadse 'bostuintje', waar we vanuit onze 
hangmat naar kunnen opkijken en bewonderen. Allerlei diertjes en insecten leven in/op de boom. De 
boom, begonnen als grote stek, wordt elk jaar sterker en groter. Door deze boom leeft onze tuin, beleeft je 
de tuin. En dat voor een nieuwbouwtuin bij een nieuwbouwhuis in een nieuwbouwbuurt in Stadshagen. 

 

 

 

 



Peter Auke en Janny Nicolaij 

Jan van Arkelweg 7 

In onze tuin staat een indrukwekkende treurbeuk, gepland in de 19e eeuw bij de verloving van de dochter 
des huizes. Ten tijde dat er tbc heerste in Nederland heeft onder de boom een tbc huisje gestaan. De boom 
is altijd van grote waarde geweest voor de bewoners, zodanig dat er bij de verkoop van de boerderij in de 
verkoopakte werd opgenomen dat de boom niet gekapt mocht worden.   
Er is een grote ruimte onder de boom. In die ruimte heeft zich al van alles afgespeeld zoals het voltrekken 
van een kerkelijk huwelijk, een receptie van een ander bruidspaar, het voordragen van poëzie en 
verschillende muzikale voordrachten.  
Behalve dat het een bijzonder mooie boom is om te zien, is het ook een heerlijke klim- en speelboom. 
Ooievaars uit de buurt rusten regelmatig even op de boom, net als vele andere vogels.  
De boom heeft prachtige takken die als een sluier naar beneden hangen. Het licht 'druppelt' door het dak 
van de bladeren. Onder de boom is het altijd aangenaam koel. Niet alleen de buitenkant is indrukwekkend 
om te zien, maar iedereen die onze tuin bezoekt moet ook altijd even onder de boom kijken. De ruimte, de 
enorm dikke stam en de vele vertakkingen maken een bezoek onder de boom zeer de moeite waard.  
Deze treurbeuk heeft vreugde gebracht aan vele mensen, jong en oud, van meerdere generaties. En nog 
steeds kijken voorbijgangers, bezoekers en ook wij met trots, verwondering en respect naar deze boom. 
Voor ons de mooiste boom van Zwolle. 

 

 



Lucette M. Faber-Oostenbroek 

Loodiep 43 

De boom die de doorslag gaf 
Zeventien jaar geleden zagen wij, op zoek naar een huis in Zwolle, op Funda een foto van een ruime doorzonwoning. 
Geen gewone, want hij lag aan de Wijde Aa. Door de woning met geheel glazen puien heen zag ik een stuk van een 
boom staan. 'Kijk, dat huis nemen we, schat, er staat een boom' riep ik naar mijn echtgenoot, die heel onderkoeld 
riep, 'Nou ga dan maar eens kijken'. Dat was niet zo even van op je fiets of in de trein stappen, dat was van Nice naar 
Amsterdam vliegen, vervolgens met trein en taxi naar dát huis, met dié boom, en alles in het echt zien. Natuurlijk 
moest ik mij tegenover de verkopers heel afstandelijk gedragen, maar toen ze me de tuin lieten zien, barstte ik 
natuurlijk toch los 'o een meidoorn, die geeft de tuin en het huis vast een goed gesternte!' Afgemeten zei de 
makelaar, die geen gedoe wilde, 'de boom staat wel op de gemeentegrens'. Zucht.' Nu, we adopteren hem gewoon 
als onze boom, hoor,' verstoorde ik blijmoedig het plaatje van de onderkoelde aanstaande bewoner (hoopt zij).  
Nu, het kwam allemaal goed tussen de meidoorn en ons. We hebben ons tuinhek heel strak tegen z'n stam laten 
verlopen, hij hoort erbij. Ik heb al verschillende verhalen over hem geschreven voor de Nieuwsbrief van Zwolle 
Groenstad. Onze meidoorn is de allermooiste parasol tegen de zon in de zomer en het late voorjaar; hij is een 
klimpaal voor een van onze katten en tegelijk een veilige vluchtplek voor de vogels. In het voorjaar schuimen de 
witte bloesems over de achter border en het zithoekje, en in het najaar wordt zijn blad rood-geel-oranje en heeft hij 
dieprode bessentrosjes, voer voor merels. Onze meidoorn is er voor iedereen - mens, dier, vogel en ongetwijfeld een 
legioen insecten. Een gelukkige, diep beminde boom. Dank je wel , dat je er bent! 

 

 

 



Mevr. F.Bottenberg 
Leerinkbeek 53 

 
Hallo deze apenboom staat al sinds 1978 toen we hier kwamen wonen in onze tuin. Aan de rand van het 
AApark. 
Mijn man heeft hem toen geplant. Helaas is hij in 1986 op 40 jarige leeftijd overleden en daarom ben ik 
zeer gehecht aan deze boom en gaat zolang we hier wonen niet weg! 
Vorig jaar voor het eerst 5 bollen er in gehad, die uit elkaar knapten met heel veel zaden. 
 

 

 

 

 



Karin ter Horst 

Landsheerlaan 69 

Mijn Kerstboom 
Vanaf 2013-2014 kreeg ik ieder jaar  via een Twittervriend zijn kerstboom ná de kerstdagen. 
Hij koopt altijd een kleine boom met kluit en na de kerstdagen mag ik de boom ophalen. Ik laat de boom 🌲 
eerst een poosje in de schuur staan om hem te laten wennen zonder piek en ballen, aan de temperatuur. 

Na verloop van tijd zet ik 'm dan in de tuin. De ene haalt het de andere niet. Zo is het leven.. ook door de 
roundup van de buurman zijn er na verloop van tijd 2 bomen vergaan. Helaas, maar ik heb mijn buurman 
erop aangesproken dat het product niet goed is voor de natuur. 
De kerstboom waar het nu omgaat, heb ik in een ouderwetse vuilnisemmer gezet destijds en hij doet het 
wonderbaarlijk goed. 
De Twittervriend is helaas vorig jaar overleden maar wonder boven wonder gebeurde er iets bijzonders dat 
jaar.. mijn kerstboom kreeg zijn eigen kerstballen, lees dennenappels..  
Ik voel het als een cadeau van de natuur of van mijn Twittervriend in herinnering.. 

Daarom is mijn kerstboom één van de mooiste bomen in Zuid. 

 

 

  



Carin van de Ploeg 

Schermerhornstraat 130 

Beste mensen van Zwolle Groenstad, 
Wat een leuk initiatief en daar doe ik graag aan mee. Het is alleen moeilijk kiezen, want wij hebben twee ‘bijzondere’ 
bomen bij ons huis.  
Aan de voorzijde staat een Tulpenboom, Liriodendron tulipifera. Deze boom staat er al meer dan 25 jaar. Bekend van 
deze boom is dat ze groene tulpachtige bloemen dragen, maar deze heeft nog nooit bloemen gehad. Ik heb 
inmiddels in Zandhove een exemplaar ontdekt dat wél bloemen draagt en dus weet ik hoe ze eruitzien.  
Dat neemt niet weg dat we heel blij zijn met deze boom: hij is op de foto nog wat ‘karig’, maar in de loop van de 
zomer wordt het bladerdek heel vol en groot en heeft hij een majestueus aanzien. In de herfst krijgen we dan 
prachtige  grote goudgele bladeren. 
In onze achtertuin staat een paardenkastanje. Deze is bijna vijftien jaar geleden als kastanje in de grond gestopt door 
Susanne, de oudste dochter van mijn man. Dit deed ze na in de herfst nadat haar jongste zusje, Lotus, geboren was. 
Lotus wordt dit jaar (5 juni 2021) 15, dus ieder jaar zien we de kastanje én Lotus groeien. Ieder voorjaar hebben we 
prachtige ‘kaarsen’ en het is een feest voor de bijen en hommels in onze tuin. We snoeien de boom een beetje in 
vorm, zodat de buren er geen last van krijgen. Dit geldt ook voor de tulpenboom. 
We hebben nog meer bomen in onze tuin staan en we zien hoe belangrijk het is om bomen te ‘hebben’: er zitten 
nesten in, insecten, we zien het verloop van de seizoenen, ze geven schaduw als het warm is. Bomen zijn essentieel, 
niet alleen voor dieren en vogels, maar ook voor ons als mensen.    

  

 

 



Jack Oosterkamp, namens Gerrit en Tonny Bosman van de Kuyerhuislaan 17  

Hieronder onze inzending voor de mooiste boom competitie. 
In januari 1944 stortte een vliegtuig neer in Berkum. Pa hielp een piloot uit handen van de Duisters te 
blijven. Dit verhaal bleef leven in de familie. Door de actie “welkom again veterans” hebben we 2 
Canadezen (moeder en zoon) thuis gehad. (in 1995). Toen werd ons deze Canadian Maple (Esdoorn) in een 
bloempot aangeboden door de gemeente Zwolle als blijk van dank. 
Het is daarom dat deze boom, met het oorlogsverhaal, de mooiste boom van Zwolle is. 

 

 

 

 

 



Ahmed Al-Kanaan, 

Oldermannenlaan 101 

Ik ontmoette twee bomen (wilg en eik) in het park( Engelse Werk). 
Zij verspreiden veel liefde en warmte. 
Ze geven me veel steun en hulp in mijn herstel reis. 

Als ik haar knuffelen, ik voel dat ik in mijn moederland. 
En als ik op haar schoot zit, voel ik dat zij mijn oude grootmoeder is. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lydia Coops 

Dillenburgstraat 7 

Oooh,  wat een mooie boom is dat!  Hoe heet ie? 

Je ziet hem bijna nooit, waarom niet? 

Worden al die zaden bomen? 

Mag ik een zaailing voor in mijn tuin? 

Die boom is veel te groot geworden 

Die boom past niet in deze kleine straat 

Die boom geeft te veel schaduw 

Wat een troep geeft die boom …….´ 

 

Niemand weet dat ik Koelreuteria paniculata heet…. 

 

 

Ik heet ook Lampionboom of Blazenboom of Chinese Vernisboom of Zeepboom 

standplaats: voortuin Dillenburgstraat 7, Zwolle. Dit is de mooiste boom van Lydia Coops. 

 
 



Corry Meinderts 

Evertsenstraat 21  

Sinds 2 jaar woon ik.op een soort hofje met daarop 2 keizersbomen. Nog nooit van mijn leven (ik ben nu 71 
had ik zo’n boom gezien. Hij heeft in het voorjaar prachtige lavendelkleurige bloemen en in het najaar de 
zgn. noten. 

Mijn buurman die helaas is overleden heeft mij alles over de boom geleerd, hij heet Arie en ik wil 
in overleg met zijn vrouw mijn buurvrouw Ineke een herdenkingsplek maken. 
Omdat ik graag schilder maak ik op een steen een  zgn. Arie boom met een keizer erop geschilderd. 
Het wordt dus een bijzondere boom om de stam heb ik anemoontjes geplant. 

 

 

 

     Bloesem   zaden 

 



Gradi van ’t Haar 
Scriveriusmate 22 

Wij wonen bijna 30 jaar aan de Scriveriusmate in Zwolle Zuid. Ongeveer 25 jaar geleden hebben we voor 
de eerste keer onze tuin helemaal volgens eigen plan aangepakt. Onderdeel daarvan waren twee 
bolesdoorns. Kleine boompjes en prima voor een tuin van 10 x 10 meter. 
Na een aantal jaren ging een van de bolesdoorns dood en bleef er eentje over. De geschatte doorsnede 
van de bol zou zo’n 3 meter worden volgens de boomkweker. 
 
Afgelopen najaar hebben wij onze tuin volledig gerenoveerd, want de Esdoorn doet het zo goed dat we 
een tuin moesten ontwerpen om de Esdoorn heen. De doorsnede van de boom is nu zo’n 9 meter en veel 
vogels zitten er de hele dag in de kwetteren en te fluiten. Voor ons is dit dus echt de mooiste boom van 
Zwolle.  
 
 

 
 
 

 

 

 



Tiele Jansen 

Meppelerdiep 98 

De mooiste boom in een tuin in Zwolle staat aan het Meppelerdiep 98. 

Aan de waterkant past een treurwilg waarvan het blad als groene regen naar beneden valt. Deze staat 
echter een eindje van het water af, waardoor hij zomers veel blad verliest. Ook vallen er vaak dikke takken 
uit, die bezwijken onder het gewicht van het blad. Dat betekent het hele jaar door harken en takken 
opruimen. De lusten zijn voor de buren en de lasten voor de eigenaar. Maar zelf geniet ik ook van de 
majestueuze aanblik als je aan komt rijden door het Meppelerdiep. Om zijn dorst te lessen heb ik dit jaar in 
de voortuin een infiltratiekrat van 1400 liter laten ingraven, zodat het hemelwater de grond in loopt in 
plaats van in het riool. 
Hij biedt ook ruimte aan broedende vogels zoals duiven en nu een spreeuwenpaar, die hun intrek hebben 
genomen in een spechtenhol (zie foto’s).  
Toen wij er in 1992 kwamen wonen, was dit al een reusachtige boom. Er zijn takken uitgevallen zo dik als 
boomstammen. Gezien zijn gevorderde leeftijd zou een check-up en eventuele snoeibeurt hem plezieren! 
We hopen daarom dat hij uitgeroepen zal worden tot de Mooiste Boom! 

   

 

 

 

 

 

 

 



Leonie Dennenberg & Hans Boerée 

Prins Mauritsstraat 51  

De Baas in de Tuin 

In de hoek van onze voortuin aan de Prins Mauritsstraat 51 staat onze ‘baas in de tuin’: de Metasequioa 
glyptostroboides. Ook wel Watercipres.  

Met zijn ruim 21 meter lengte en een omtrek aan de stamvoet van 5,40 (2019) is het met recht een reus. 
Een markeringspunt van de wijk en een beeldbepalende boom op de kruising prinses Irenestraat/Prins 
Mauritsstraat en het Prins Frederikplein. Kom je vanuit het zuidwesten de Prins Mauritsstraat in dan vang 
je in één blik de Peperbus en de onze prachtige boom. Kom je uit het noorden richting de kruising dan voel 
je de koelte van de schaduw die de boom in de zomer biedt. En als wij zelf vanuit de stad het 
Frederiksplein op fietsen dan is de Watercipres ons welkom in de wijk.  

De overlevering vertelt dat vlak na de bouw van de woningen aan de prins Mauritsstraat (1959) de 
toenmalige eigenaresse van nummer 51 een kleine watercipres heeft gepland in de hoek van de tuin.  

Nu, ruim 60 jaar later, staat onze volwassen Metasequioa in de zomer prachtig te stralen met zijn 
karakteristieke groene kegelvorm. Bij een licht briesje zwieren de takken en naalden in de wind. In de late 
herfst verliest hij zijn naalden, maar nooit zijn fierheid en zijn trots.  Om in de lente weer een frisgroene 
kleur te geven aan de wijk. 

 

 

  

 

 


